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Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad 

ze dne 29. 10. 2015 

Zasedání Grémia se uskutečnilo 29. 10. 2015 od 16:30 v prostorech Studentského klubu Celetná. Za-

sedání řídila Petra Pelikánová. 

Přítomní členové Grémia:  Petra Pelikánová (KR 17. listopadu, předsedkyně Grémia), Ivo Kalabis 

(KR Jižní Město, místopředseda Grémia), Michaela Černá 

(KR Kajetánka), Tomáš Mužík (KR Jednota, přišel později), David Frič 

(KR Hvězda, přišel později) 

Nepřítomní členové Grémia: Matěj Denk (KR Švehlova), Anna Klugerová (KR Šafránkův pavilon), 

Hana Illichová (KR Budeč), Josef Girgel (KR Na Kotli) 

Hosté:  Ing. Jiří Macoun (ředitel KaM UK), Mgr. Miroslava Hurdová (vedoucí 

Útvaru ubytovacích služeb KaM UK), Jiří Lukáš (vedoucí Útvaru stra-

vovacích služeb), Mgr. Jan Švadlenka (místopředseda Rady KaM UK), 

Jan Kukla (člen KR Švehlova) 

Program: 

1) Ceník služeb 

2) Dokumenty KaM UK v anglickém jazyce 

3) Účty studentů u KaM UK 

4) Ubytovací řád vysokoškolské koleje 

5) Dopravní spojení ke Koleji 17. listopadu 

6) Různé 

7) Volba předsednictva Grémia 

Průběh zasedání: 

Program byl schválen tichým souhlasem. 

1) Ceník služeb: 

Poté, co Grémium při svém předchozím zasedání odmítlo nový ceník služeb (Opatření ředitele 

č. 17/2015)1, předložil pan ředitel nový dokument, který vznikl jako kompromis při jednání 

mezi ním, P. Pelikánovou a I. Kalabisem. P. Pelikánová proto nechala hlasovat o usnesení 

č. 6/2015 ve znění: 

Grémium předsedů kolejních rad souhlasí se zněním návrhu Opatření ředitele č. 21/2015 

a doporučuje ho vydat v předloženém znění. 

Hlasování (pro-proti-zdržel se): 3-0-0 

Usnesení tedy bylo schváleno. 

Ing. Macoun následně nad usnesením vyslovil své potěšení, poděkoval za ně a vyjádřil se, že si 

spolupráce s Grémiem cení a doufá, že bude takto pokračovat i do budoucna. 

                                                 
1  Viz zápis ze zasedání Grémia ze dne 16. 9. 2015, bod 1. 



2 
 

2) Dokumenty KaM UK v anglickém jazyce: 

P. Pelikánová k tomuto bodu vysvětlila, že mnohé interní dokumenty KaM UK doposud nebyly 

přeloženy do angličtiny. Týká se to též rezervačního portálu REHOS, který funguje pouze v české 

verzi. Grémium proto navrhuje, aby tyto dokumenty byly k dispozici v jazyce, jemuž by rozuměli 

i zahraniční studenti. 

Mgr. Hurdová odpověděla, že KaM UK na překladu spolupracují s rektorátem Univerzity Karlovy. 

Dokumenty k překladu do angličtiny mu již byly zaslány a postupně mají být přeloženy všechny, 

které jsou dostupné na vývěsních deskách kolejí. Poté budou zveřejněny na webových stránkách 

KaM UK a v těch kolejích, kde jsou ubytováni cizinci, budou vyvěšeny i na nástěnkách. Pokud se 

ukáže, že jsou žádoucí překlady dalších dokumentů, mohou být po dohodě s Grémiem či jednotli-

vými vedoucími také připraveny. Ing. Macoun k tomu dodal, že se KaM UK rozhodly pro překlad 

od rektorátu, aby měly garanci, že budou všechny předpisy přeloženy správně. Navrhl též, aby po-

žadavek překladu dalších předpisů byl projednán v Grémiu. Tím bude v zápise pro kontrolu za-

znamenáno, co přesně bylo požadováno. 

Dále Ing. Macoun poskytl informace k ubytovacímu systému. Původně vyhlášené výběrové řízení 

muselo být zrušeno, neboť přišla jediná nabídka, ale ten, kdo ji podal, provedl v zadání změny, je-

jichž akceptování by bylo v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Proto byla zakázka 

na nový ubytovací systém vyhlášena znovu. Tentokrát se bude jednat o otevřené výběrové řízení, 

jehož obchodní parametry byly upraveny tak, aby svůj zájem projevilo více subjektů. Součástí za-

dání je též vícejazyčnost. Systém má fungovat v češtině i angličtině a v rámci jeho rozšíření je 

možné požadovat i překlad do dalších jazyků. 

Na následný dotaz M. Černé, kdy lze překlad interních dokumentů KaM UK očekávat, Mgr. Hur-

dová odpověděla, že budou základní dokumenty přeloženy do konce roku 2015 a postupně budou 

překládány i další dokumenty. 

3) Účty studentů u KaM UK: 

P. Pelikánová popsala, že nyní existuje oddělený účet pro platby ubytování a pro platbu 

v menzách. Zeptala se proto, zda by bylo možné oba účty sjednotit. Dále se dotázala, je-li možné 

v menzách platit bezhotovostně. 

Ing. Macoun nejprve odpověděl na první dotaz s tím, že sjednocení uvedených dvou účtů prozatím 

možné nebude. Účty pro ubytování jsou spravovány pomocí softwaru, který provozuje firma Me-

fisto. Právě na tento ubytovací software je nyní připravováno výběrové řízení. U stravování fun-

guje samostatný software, který provozuje firma Anete. Tento software sice nemá k dispozici 

funkční ubytovací verzi, nicméně je pro potřeby stravování kvalitní, a KaM UK by se jej proto ne-

rady vzdávaly. I nadále tedy budou u ubytování a stravování fungovat dva oddělené systémy. 

Co se týče bezhotovostních plateb, sdělil Ing. Macoun, že jsou v zásadě možné, ale je potřeba do-

hoda s bankovním ústavem. Mimo to bude nutné pořídit i platební terminály. Ing. Macoun proto 

navrhl, že to prověří a při příštím zasedání Grémiu podá informace. Dále Ing. Macoun informoval, 

že nyní univerzita vypsala novou zakázku pro bankovní služby, které se mají týkat všech univer-

zitních součástí včetně KaM UK. Při příštím zasedání Grémia tedy sdělí i to, v jaké fázi je tato za-

kázka. M. Lukáš doplnil, že softwarový produkt od firmy Anete na bezhotovostní platby připraven 

je. Nyní se takovýto provoz testuje, neboť jej chtěly samy KaM UK v dohledné době zavést. 

4) Dopravní spojení ke Koleji 17. listopadu: 

P. Pelikánová informovala, že byla na počátku roku 2014 zrušena autobusová zastávka Pelc-

Tyrolka ve směru na Nádraží Holešovice, čímž se zhoršila dopravní dostupnost Koleje 
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17. listopadu. Kolejní rada se snažila najít řešení vzniklé situace v diskuzi se zástupci městských 

částí, organizace ROPID, Policie ČR apod. Na základě toho vznikl nový návrh dopravního spojení, 

který kolejní rada předala univerzitě. Její odbor výstavby však tento návrh dostatečně 

neprosazoval a nakonec se vyjádřil, že bude pouze zlepšen stav cesty k zastávce Kuchyňka 

a dalším řešením dopravní situace se odbor bude zabývat, až bude postavena nová budova 

Fakulty humanitních studií UK. Tím se však vyřešení problému odsouvá na neurčito, neboť se 

o této budově hovoří již dlouho, aniž by byly doposud zahájeny stavební práce. P. Pelikánová 

proto požádala KaM UK o spolupráci. 

Ing. Macoun navázal, že Kolejní rada 17. listopadu opravdu vyčerpala všechny své dostupné 

možnosti, leč výsledek se nedostavil. Samotné KaM UK pravděpodobně nejsou schopny přesvědčit 

Odbor výstavby UK, aby se problémem zabýval. Proto by bylo vhodné do věci zapojit i Fakultu 

humanitních studií. Ing. Macoun se nabídl domluvit schůzku s paní děkankou Pětovou. 

5) Ubytovací řád vysokoškolské koleje: 

P. Pelikánová Mgr. Hurdovou požádala o aktuální návrh ubytovacího řádu, aby mohlo pokračovat 

jeho projednávání. Mgr. Hurdová se omluvila, že ji zaslala teprve několik minut před zasedáním 

Grémia, neboť jej předtím potřebovala projednat s právničkou KaM UK. Ing. Macoun to potvrdil 

a dodal, že by byl rád, kdyby se proces projednávání nového ubytovacího řádu podařilo dokončit, 

neboť se neúměrně protahuje. Vysvětlil, že překážkou pro jeho dokončení byla podle jeho mínění 

nedůvěra mezi vedením KaM UK a Grémiem. Pokud existuje ovzduší vzájemné spolupráce, je 

možné dosáhnout lepších výsledků, než když vládne vzájemné přesvědčení, že ten druhý chce 

škodit. Ing. Macoun proto vyslovil přesvědčení, že jestliže bude pokračovat atmosféra spolupráce 

tak jako u ceníku služeb, bude možné snáze dojít i ke shodě nad ubytovacím řádem. 

6) Různé: 

a) I. Kalabis sdělil, že se mu již několikráte stalo, že menza vydává jiné jídlo, než stojí v jídelním 

lístku. Naposledy měla uvedenou mexickou tortillu se zeleninou, ale ve skutečnosti bylo v této 

položce kuřecí maso s rýží, které je jindy nabízeno v nižší cenové kategorii. Na dotaz Ing. Ma-

couna, kolik hodin tehdy bylo a o jakou menzu se jednalo, odpověděl I. Kalabis, že to bylo 

ve 12:55 v Menze Budeč. Ing. Macoun proto navázal, že je to zásadně špatně. Teoreticky se 

může stát, že některé jídlo později po poledni dojde, ale nemělo by se to stávat ve 12:55. Pokud 

je navíc nabízena náhrada za jídlo, které již není k dispozici, neměla by být účtována v původní 

cenové kategorii. M. Lukáš se připojil a poděkoval za informace. Společně s panem ředitelem 

poté požádali I. Kalabise o kontakt, aby jim sdělil další podrobnosti. 

b) Dále se P. Pelikánová dotázala, zda již KaM UK od Magistrátu hlavního města Prahy obdržely 

právní výklad, zda mají hradit poplatek za ubytované či nikoli2. Mgr. Hurdová odpověděla, že 

magistrát ani po urgenci neodpověděl. KaM UK mu ve svém podání vysvětlovaly, proč se do-

mnívají, že magistrát nemá na poplatky za ubytované nárok. Vzhledem k tomu, že magistrát 

neodpověděl, KaM UK tyto poplatky hradit nebudou. 

c) T. Mužík upozornil na trvalý problém s výskytem štěnic v Koleji Jednota. Dle jeho názoru již 

na ně nezabírají postřiky, neboť se každoročně objevují ve víceméně týchž pokojích. 

Ing. Macoun odpověděl, že KaM UK kontaktují firmu, která zodpovídá za dezinsekci, aby byla 

provedena důkladněji. Pokud již u štěnic vznikla odolnost vůči postřiku, bude třeba aplikovat 

jinou chemikálii. Ještě účinnější by byl plyn, ale ten je poměrně škodlivý a asi se nedá používat 

při plném provozu koleje, neboť může unikat do dalších prostor. 

                                                 
2  Viz zápis ze zasedání Grémia ze dne 31. 3. 2015, bod 1. 
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d) Členové Grémia pochválili nové webové stránky Grémia, které připravil a spravuje J. Šva-

dlenka. 

e) Příští zasedání Grémia bylo stanoveno na čtvrtek 10. 12. od 16:30. 

7) Volba předsednictva Grémia: 

Jelikož po rezignaci M. Černé Grémium nemělo předsedu a při nynějším zasedání byl oproti mi-

nulému přítomen dostatečný počet členů pro jeho zvolení, byla jmenována volební komise ve slo-

žení M. Černá, D. Frič a T. Mužík. Tato komise si zvolila svou předsedkyní M. Černou a poté určila 

náležitosti hlasování. 

Na předsedkyni Grémia kandidovala P. Pelikánová, a protože v tajném hlasování obdržela 5 hlasů, 

byla zvolena. 

Na místopředsedu kandidovali I. Kalabis a T. Mužík. V tajném hlasování nejprve T. Mužík obdržel 

1 hlas a I. Kalabis 4, což nestačilo pro jeho zvolení místopředsedou. T. Mužík se proto své kandida-

tury vzdal a v další volbě I. Kalabis obdržel 5 hlasů, čímž byl i on zvolen. 

Následně P. Pelikánová I. Kalabise požádala o to, aby postupně převzal administrativu Grémia 

(správu dokumentů a webových stránek), kterou prozatím vykonává J. Švadlenka. 

Zapsal: J. Švadlenka 


